
مسينة من امليين وامتكوين اموظنية امرتتية وزارة أ غعت 

 واميت وامؼمل امض حاب أ ايم مفؼاميات امصمسية الاهعالكة ،فاس

 وذكل وامتلنيات، نلؼلوم امثاين احلسن أ اكدميية مع ثرشاكة ثنظم

 وامتكوينات نلملتليات اجليوي ابملصكز2016هوهرب 08 امثالاثء يوم

 .مكناس فاس جلية وامتكوين نلرتتية اجليوية مل اكدميية امتاتع

 يف وامؼمل امض حاب أ ايم" صؼار ميا ادتري اميت امتظاىصة 

 امرتتية موزارة امؼام اماكثة امس يس حضور غصفت "امتمنية ذسمة

 ل اكدميية ادلامئ امرس أ مني وامس يس امليين وامتكوين اموظنية

 اجليوية ال اكدميية مسيص وامس يس وامتلنيات، نلؼلوم امثاين احلسن

 وامسادة وامس يسثني مكناس، فاس جلية وامتكوين نلرتتية

ىل نلوزارة،ابلإضافة الإكلمييون املسيصون  امضرصيات من امؼسيس اإ

 .الإػالم ووسائل واملسهية الإدارية امييئات وممثًل امرتتوية
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 نلوزارة، امؼام اماكثة تللامسي يوسف امس يس كام امتظاىصة، ىشه مفؼاميات امصمسي الافتتاح ىامش وػىل

 يف امض حاب لإتساػات اجليوي نلمؼصض جزايرة هلٌل، املصافق واموفس ال اكدميية مسيص دايل َلس امس يس رفلة

 مل اكدميية امتاتع الإػالم ملنظومة اجليوي نلمصكز وازهة مبضاركة متزي اذلي امؼلمي، والاتتاكر امتكنوموجيا جمال

 املؼلوماثية امربجمة حول حية مورصات اس تؼصاض ذالل من مكناس، – فاس جلية وامتكوين نلرتتية اجليوية

 مت حيث تفاس، جسلٌلسة الاتتسائية املؤسسة وثالميش ثلميشات ظصف من (  Scratch ) امربانم تواسعة

دماج مع أ هتجوىا اميت امربجميات من ٍلوػة غصض  نللمة املغصب احتضان مع تزامنا فهيا امحيئة موضوع اإ

 اماكثة نلس يس ابل اكدميية الإػالم ملنظومة اجليوي ابملصكز امللكف كسم تو وػالكة   COP22 نلمناخ امؼاملية

 املمتسة امفرتة يف ال اكدميية هظمهتا اميت اجليوية املساتلة حول وثوضيحات رشوحات هل، املصافق واموفس امؼام

   ثلميشات حفز هبسف "امحيئة ذسمة يف امتكنوموجيا" صؼار حتت ،2016 اكتوجص 20 و ماي 23 تني

هتاج  والإتساع اخللق ػىل اجلية وثالميش  رمقية موارد ابإ

 أ و ،Vidéos املصورة ال رشظة ) امتامية ال صناف يف

 أ و ،PowerPoint امرشاحئ ػارض تواسعة منتوجات

 (.Scratch املؼلوماثية امربجمة جصانم تواسعة منتوجات

 كصص يف ابجلية املمتزية املنتوجات لك مجع مت وكس

 نلس يس منو وسخ سلمت حيث امتضغيل، ذايت ثفاػًل

 ىشه ورش مت كٌل هل، املصافق واموفس امؼام اماكثة

 امتواصل ومواكع مل اكدميية الإمكرتوين ابملوكع اموسائط

 .( يوثوب ،ثويرت ،فايس حوك ) ميا امتاتؼة الاجامتغي

 يف اجليوية املستضارة امس يسة أ صارت تسورىا    

دماج جمال ىل ابل اكدميية والثصال الإػالم تكنوموجيا اإ  اإ

 رافؼة ابغتحاره املكون هبشا نلهنوض املحشوةل اجليود

 2030-2015 اموظنية الاسرتاثيجية ثزنيل يف أ ساس ية

 من مضاريؼيا وثزنيل وامتؼلمي، امرتتية منظومة لإصالح

 وادلمع امتوجيو وتفضل ال وموية، ذات امتساتري ذالل

 الإجيايب والاخنصاط ال اكدميية، مسيص نلس يس املتواصل

 متكنت الإكلمييني، املسيصين وامسادة املسيصثني نلس يسثني

 جس وحصيةل مضجؼة هتاجئ ػىل احلصول من ال اكدميية

جياتية، دماج جمالت خمتلف يف اجلية ثالميش حلليا اإ  اإ

 أ ىلت امتؼلمي، يف والثصال املؼلومات تكنوموجيا
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 مبادرة من امثاهية امنسزة يف مل اكدميية الإجياتية املضاركة وأ دصىا اموظين، املس توى ػىل مرشفة مصاثة حتتل أ ن من مكناس -فاس أ اكدميية

فصيليا أ س حوع  احتلت ال ومية، الإحصائيات حسةو  ،2016 أ كتوجص 23 و 15 تني ما املمتسة امفرتة يف "Code Africa WEEK 2016" اإ

 .امربانم ىشا حول امتب ظريية امورصات من املس تفيسين وامتالميش امتلميشات ػسد حيث من وظنيا ال وىل املصثحة ال اكدميية

 املمتزية امتالميشية املحادرات أ مه حول غصوض ثلسمي مكناس، فاس جلية وامتكوين نلرتتية اجليوية ال اكدميية هظمهتا اميت امؼلمية امتظاىصة ىشه وغصفت     

كامة غن فضال ،"املنادية امتغريات مواهجة يف املس تسامة امتمنية "  موضوع حول ػلمية وحمارضة ،COP22 ال ظصاف مؤمتص لهؼلاد املواكحة  مؼصض اإ

تساغية نلمضاريع تساػات مهت نلض حاب الإ . والثصال الإػالم وتكنوموجيا وامعاكة وامحيئة املس تسامة ابمتمنية أ ساسا ثتؼلق متنوػة اإ

 ل غٌلل املمتزية املضاركة يف املساتلة اجليوية ال وىل نلمنتوجات امصمقية حول امحيئةاويف ما يًل رواتط ملضاىسة   
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https://www.youtube.com/watch?v=JTRQwz-yMsc
https://scratch.mit.edu/projects/130767279/
https://scratch.mit.edu/projects/130768616/
https://scratch.mit.edu/projects/130769137/



